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«Tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus; vem para fazer justiça e dar a
recompensa; Ele próprio vem salvar-nos.»
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«Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do
reino que Ele prometeu àqueles que O amam?»
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«Tudo o que faz é admirável: faz que os surdos oiçam e que os mudos falem.»
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Dia Mundial dos Pobres – 18 de de Novembro 2018
«Este pobre clama e o Senhor o escuta»
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Celebramos neste XXXIII Domingo do
Tempo Comum o segundo Dia Mundial
dos Pobres. Este ano, o Papa Francisco
convida-nos a meditar sobre esta frase
do salmo 34 «Este pobre clama e o
Senhor o escuta», desafiando-nos a
fazer “também nossas estas palavras
do Salmista, quando nos vemos
confrontados com as mais variadas condições de sofrimento e marginalização em
que vivem tantos irmãos e irmãs, que nos habituamos a designar com o termo
genérico de «pobres». Para a nossa Comunidade Paroquial, celebrar este dia, deve
ajudar-nos a entender a verdadeira caridade como lugar de encontro e partilha com
os irmãos. A caridade é o modo de viver e estar dos cristãos, é o fundamento e a
concretização da vida de todos os que desejam seguir Jesus, plenitude do amor. Ser
discípulo missionário, como nos convida a nossa Diocese, é também sair ao
encontro dos outros no exercício da caridade verdadeira, radicada no amor de Deus.
Por isso, os bens que recolhemos e que quisemos colocar na frente do altar,
lembram-nos que o Corpo de Cristo, partido na Eucaristia, deixa-se encontrar pela
caridade partilhada no rosto e na pessoa dos irmãos e irmãs mais frágeis. Acolhamos
os pobres como um recurso de que podemos lançar mão para acolher e viver a
essência do Evangelho.
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Bênção das Grávidas – 23 de Dezembro

5.º Encontro de Casais Novos
No próximo dia 25 de Novembro, pelas 14h30,
na Casa Diocesana de Vilar irá decorrer mais
um encontro destinado aos casais que
celebraram o seu Matrimónio nos últimos
5 anos. O tema do encontro é “A minha, a tua, a
nossa família” e pretende reflectir, a partir de
alguns testemunhos e de trabalhos de grupo,
sobre gestão da relação com as famílias de origem
e a criação da identidade da nova família. O
Encontro terminará pelas 18h30, após a bênção
dos casais pelo Senhor Bispo. As inscrições são
feitas exclusivamente pela internet, devendo
os interessados consultar a página web ou de
Facebook do Secretariado Diocesano de
Pastoral Familiar.
SDPF

Tal como temos feito nos anos anteriores,
este ano voltaremos a realizar a Bênção das
Grávidas nas nossas três paróquias. Será no
dia 23 de Dezembro na eucaristia dominical.
As inscrições devem ser feitas no Cartório
Paroquial ou junto dos elementos da
Pastoral Familiar.
Jantar dos Compassos – 23 de Nov.
Na próxima sexta-feira, dia 23, haverá eucaristia
às 20h em Recarei, seguida de jantar/convívio
anual dos compassos na Quinta de St.ª Águeda.
Os juízes da cruz devem confirmar presenças
junto do Cartório até terça-feira dia 20.
AGENDA

Semana de 18 a 24 de Novembro

PARÓQUIA DE PARADA DE TODEIA

Sábado e Domingo (17/18): Ofertórios revertem para os seminários.
Terça-feira: Reunião de catequistas às 21h.
Quarta-feira: Visita aos idosos e doentes de Parada de baixo às 14:30h.
Quinta-feira: Ensaio dos coros às 21h em Sobreira. Encontro Bíblico às 21h.
Visita aos idosos e doentes de Parada de cima às 14:30h.
Sexta-feira: Convívio dos compassos em Recarei, com eucaristia às 20h seguida
de jantar na Quinta de St.ª Águeda.
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Sábado: Celebração da Palavra em Bustelo às 20:45h.
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Sexta-feira: Visita aos idosos e doentes de Devesa, Vilar, Valinhos e
eventualmente Estação, a partir das 14:30h. Convívio dos compassos em Recarei,
com eucaristia às 20h seguida de jantar na Quinta de St.ª Águeda.
Sábado: Eucaristia em Santa Comba às 20:45h.

Sábado e Domingo (17/18): Ofertórios revertem para os seminários.
Terça-feira: Reunião do Grupo Bíblico às 21h.
Quarta-feira: Reunião de catequistas às 21h.
Quinta-feira: Ensaio dos coros às 21h.
Sexta-feira: Visita aos idosos e doentes de Devesa, Vilar, Valinhos e
eventualmente Estação, a partir das 14:30h. Convívio dos compassos em Recarei,
com eucaristia às 20h seguida de jantar na Quinta de St.ª Águeda.
Sábado: Eucaristia em Santa Comba às 20:45h.

